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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN

Sak 28/17 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 19. september 2017
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00275-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 19. september 2017 godkjennes
Vedlegg:
Protokoll Nesodden kontrollutvalg 19.09
SAKSUTREDNING:
Et forslag til protokoll ble sendt via e-post medlemmene på høring 20. september.
Ingen innsigelser framkom.

Ås, 17.10.2017
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 19. september 2017

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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MØTEPROTOKOLL
Nesodden kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

19.09.2017 kl. 17:15
Møterom Hasle i Tangenten

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Arne Maus (SV), Arne Todok Eriksen (MDG), Sidsel Tjernshaugen (Ap), Jørn
Bertelsen (H), May Lissbeth Ananiassen (R)

Fra sekretariatet:
Jan T. Løkken
Fra revisjonen:
Avdelingsleder Didrik Hjort
Revisor Pavel Makarov
Diverse merknader:
Møteprotokoll godkjent 24.10.2017

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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Nesodden KU-22/17
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 20. juni 2017
Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20. juni 2017 godkjennes.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.09.2017:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.09.2017:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20. juni 2017 godkjennes.
[Lagre]

Nesodden KU-23/17
Overordnet revisjonsstrategi 2017
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.09.2017:
Revisjonens timebudsjett for regnskapsrevisjon er redusert fra tidligere år og utvalget
stilte spørsmål ved om dette er tilstrekkelig for å sikre en god kvalitet på revisjonen.
Revisjonen viste til at budsjettet bygger på erfaringstall for medgått tid tidligere.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.09.2017:
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering.
[Lagre]

Nesodden KU-24/17
Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
Sekretariatets innstilling:
1.
Nesodden kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert
med kr 1 758 000.
2.
Saken oversendes Nesodden kommune og skal inngå i kommunens budsjett
for 2018.

Nesodden kontrollutvalg 19.09.2017
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Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.09.2017:
Det ble pekt på at abonnementet på Kommunal rapport til medlemmene ikke er
kommet i gang, jf. budsjettet for inneværende år.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.09.2017:
1.
Nesodden kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert
med kr 1 758 000.
2.
Saken oversendes Nesodden kommune og skal inngå i kommunens budsjett
for 2018.
[Lagre]

Nesodden KU-25/17
Tema for forvaltningsrevisjon 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2018:
1.
2.
3. Follo landbrukskontor
Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.09.2017:
Utvalget drøftet flere alternativer for forvaltningsrevisjon i 2018: internkontrollen,
reguleringssaker og byggesaker, integrering av flyktninger, rus og psykiatri. Det var
enighet om å delta i forvaltningsrevisjonen av Follo landbrukskontor i samarbeid med
de andre deltakerne i kontoret.
Votering:
Utvalget samlet seg til slutt enstemmig om tema for prosjektene i 2018, jf. vedtaket.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.09.2017:
Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2018:
1. Integrering av flyktninger
2. Rus og psykiatri
3. Follo landbrukskontor
Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene.
[Lagre]
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Nesodden KU-26/17
Faglig forum 26. oktober 2017
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets medlemmer deltar i faglig forum 26. oktober. Forfall meldes
sekretæren.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.09.2017:
Lederen oppfordret hele utvalget til å delta. Forfall meldes til sekretariatet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.09.2017:
Kontrollutvalgets medlemmer deltar i faglig forum 26. oktober. Forfall meldes
sekretæren.
[Lagre]

Nesodden KU-27/17
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.09.2017:
Det ble vist til ettersendt uoff-sak vedr. kommunens rutiner knyttet til nøkler i
hjemmetjenesten. Det var enighet om å be om å få tilsendt kommunens rutiner på
dette området.
Votering:
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget framsatt i møtet, enstemmig vedtatt.
Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.09.2017:
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens rutiner knyttet til nøkler i
hjemmetjenesten.
Orienteringssakene for øvrig tas til orientering.
[Lagre]
Eventuelt
Arne Maus refererte en henvendelse han hadde fått fra en innbygger vedr.
kommunens erverv av tomter på Alvern. Utvalget var enig om at det ikke er grunnlag
for å følge opp denne saken fra utvalgets side.
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN

Sak 29/17 Dialog med den nye rådmannen
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00273-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Dialogen med den nye rådmannen tas til orientering.

SAKSUTREDNING:
Wenche Folberg tiltrådte som ny rådmann i Nesodden 6. september. Hun er invitert
til møtet for at hun og utvalget skal bli bedre kjent med hverandre. Vi har bedt om å
få høre hennes inntrykk fra de første ukene i jobben. Utvalget vil orientere om sitt
arbeid og ha en dialog med rådmannen om kontroll- og tilsynsarbeidet.
Ås, 17.10.2017
Jan T. Løkken/s./
sekretær

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN
Sak 30/17 Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonen 2018
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00270-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til formål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjon av «integrering av flyktninger» og «rus og psykiatri».
Revisjonen bes legge fram forslag til prosjektplaner.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok den 19. september, jf. sak 25/17, følgende tema for
forvaltningsrevisjon i 2018:
1. Integrering av flyktninger
2. Rus og psykiatri
3. Follo landbrukskontor
Kontrollutvalget i Ås har invitert Nesodden om å delta i forvaltningsrevisjonen av
Follo landbrukskontor og denne legges fram for utvalget som egen sak.
1. Integrering av flyktninger
Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 peker på følgende risiko:
«Sviktende integrering av flyktninger som bosettes i kommunen og utfordringer med
bolig, barnehage, skole og arbeid».
I rådmannens rapport for 2. tertial 2017 framgår det at kommunestyret har vedtatt at
det skal bosettes 30 personer i 2017, inkl. 9 enslige mindreårige. IMDI har senere
nedjustert sitt behov til ca. 5 plasser for enslige mindreårige. I tillegg kommer 8
personer som etterslep fra fjorårets kvote og 18 – 20 familiegjenforente. Totalt ligger
det an til 47 – 49 bosettinger i løpet av året. I årsrapporten for 2016 opplyses det at
det var 100 % måloppnåelse for bosetting av flyktninger, inkl mindreårige. Målet for
andelen i ordinær jobb 2-3 år etter bosetting var 80%, mens resultatet var 50%.
Rådmannen vil igangsette en total gjennomgang av flyktninge- og
integreringsområdet. Budsjettet for 2017 opplyste at i 2016 hadde kommunens tilbud
totalt 124 brukere. Det var 28,2 årsverk i kommunens virksomhet til dette formålet.
Nettorammen i budsjettet, etter statlige refusjoner, var på 3,6 millioner kr. Et
overordnet mål for kommunens arbeid i 2017 har vært, jf. budsjettet, å systematisere
kommunens samlede integreringsarbeid, slik at flyktningene raskt blir inkludert i
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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lokalsamfunnet og får tatt i bruk sine ressurser. Ytterligere involvering av
lokalbefolkningen er også en klar ambisjon. Oppfølgingen av mindreårige flyktningers
psykiske helse skal styrkes.
Vi foreslår følgende formål og problemstillinger for prosjektet:
Formål:
Undersøke hvordan Nesodden kommune lykkes med målsetting og integrering av
flyktninger.
Problemstillinger:
2. Hvordan når kommunen målene med bosetting, inkludert for enslige
mindreårige flyktninger?
3. Er utdanningstilbudet tilfredsstillende og får flyktningene jobb etterpå?
4. I hvilken grad lykkes kommunen med å nå sine egne mål for
integreringsarbeidet?
5. Hva mener flyktningene?
6. Hvordan er kommunens interne samordning på dette feltet og samspillet med
NAV og lokalsamfunnet?
7. Drives arbeidet kostnadseffektivt?
2. Rus og psykiatri
Planen for forvaltningsrevisjon har «rus/psykiatriomsorg» som et prioritert område for
forvaltningsrevisjon og peker på «Kommunens oppfølging av et økende antall
klienter» som en risiko. I overordnet analyse peker revisjonen på følgende temaer:
boliger, samarbeid helseforetak/kommune og sensitive personopplysninger.
Gjennom Opptrappingsplanen fra 2008 har kommunene blitt tilført midler for å bygge
opp tilbud rettet mot behandling og forebygging av psykiske problemer.
Samhandlingsreformen ga økt kommunalt ansvar fra 2016. I overordnet analyse
peker revisjonen på følgende temaer: boliger, samarbeid helseforetak/kommune og
sensitive personopplysninger. I Nesodden kommune er rus og psykiatri for voksne
en virksomhet under kommunalområdet helse- og omsorg. Forebyggende psykisk
helse for barn og unge, PPT, samt SLT( Samordning av lokale, rus- og
kriminalitetsforebyggende tiltak) er i kommunalområdet skole, barnehage og
oppvekst.
Vi foreslår følgende formål og problemstillinger:
Formål:
Undersøke hvordan Nesodden kommune ivaretar målene for rus- og psykiatriomsorg
for barn, unge og voksne.
Problemstillinger:
1. Har kommunen organisert tjenestetilbudet til personer med psykiske
problemer og /eller rusmiddelproblemer på en tilfredsstillende måte?
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2. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for å identifisere og følge opp personer
med psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer?
3. Har kommunen tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre kartlegginger av
psykiske problemer og rusmiddelproblemer?
4. Har kommunen tilfredsstillende tilbud til personer med psykiske problemer
og/eller rusmiddelproblemer?
5. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunale, statlige, frivillige og
private aktører?
Ås, 16.10.2017

Jan T. Løkken/s./
sekretær
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN
Sak 31/17 Invitasjon til samarbeid om
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00272-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget takker ja til invitasjonen fra Ås KU om å delta i prosjektet for
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for prosjektet.
Vedlegg:
Saksutskrift Ås KU 12.09.17 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon Follo
landbrukskontor
SAKSUTREDNING:
Vedlagt følger saksutskrift av vedtak i Ås kontrollutvalg, jf. sak 18/17, om å
gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
Ås KU inviterer i vedtaket de andre kontrollutvalgene som er aktuelle til å samarbeide
om prosjektet. Ås KU forutsetter at Follo distriktsrevisjon gjennomfører prosjektet og
at kostnadene fordeles etter landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel for faste
kostnader. Nesodden KU vedtok i sak 25/17 fellesprosjektet «Follo landbrukskontor»
som et av temaene for forvaltningsrevisjon i 2018. Oppegård KU innstilte i sitt møte
7. september d.å. om ikke å delta i dette prosjektet og kommunestyret sluttet seg den
25. september til denne innstillingen. Foruten Ski KU, sluttet Frogn KU seg til
prosjektet 9. oktober. I tillegg skal Vestby ta stilling til invitasjonen. Den endelige
kostnadsfordelingen for prosjektet vil etter dette kunne bli litt endret og Nesoddens
bidrag noe høyere enn dersom alle hadde sluttet seg til planen. Prosjektet kan
uansett gjennomføres innenfor den rammen som utvalget har rett til av
forvaltningsrevisjon fra Follo distriktsrevisjon.
Kontrollutvalgene inviteres til å samarbeide om formål og problemstillinger for
prosjektet. Ås KU vedtar endelig prosjektplan.
Forslag til formål og problemstillinger fra Ås KU:
Formål
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med
målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og
effektiviseringsgevinst.
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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Problemstillinger
1) Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet
og likebehandling i saksbehandlingen?
a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte
kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett
regelverk?
2) Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune?
a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med
saksbehandlingen og driften ivaretatt?
3) I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo
landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i
egen administrasjon?
Rapporten fra prosjektet skal presenteres på et fellesmøte for de berørte utvalgene.
Etter en høring i disse utvalgene behandles rapporten av kontrollutvalget i Ås som
innstiller til sitt kommunestyre.
Sekretariatet antar at fellesmøtet og høringen bør avgrenses til de utvalgene som har
deltatt i prosjektet. Dette spørsmålet kommer vi tilbake til senere.
Ås, 16.102017
Jan T. Løkken/s./
Sekretær
Vedlegg: Saksutskrift fra kontrollutvalget i Ås – sak 18/17 Mål og problemstillinger
forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor
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KONTROLLUTVALGET I ÅS

Saksutskrift
Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00148-8
Lene H. Lilleheier

Saksgang
1 Ås kontrollutvalg

Møtedato
12.09.2017

Saknr
18/17

Ås kontrollutvalgs behandling 12.09.2017:
Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt.
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.09.2017:
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
2. Sekretariatet bes om å invitere kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski,
Oppegård og Vestby til å delta i prosjektet med utgangspunkt i Ås kontrollutvalgs
forslag til mål og problemstillinger, og følgende rammebetingelser:
a. Prosjektet finansieres etter landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel av
faste kostnader.
b. Ås kommunes revisor Follo distriktsrevisjon (FDR) gjennomfører
prosjektet.
c. Kontrollutvalgene samarbeider om innholdet i bestillingen til revisor, som
koordineres via sekretariatet.
d. Endelig prosjektplan vedtas av kontrollutvalget i Ås.
e. Rapporten presenteres på et fellesmøte for de berørte utvalgene. Etter en
høring i disse utvalgene behandles rapporten av kontrollutvalget i Ås som
innstiller til sitt kommunestyre.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 19.september 2017
Lene H. Lilleheier
Rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
2. Sekretariatet bes om å invitere kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski,
Oppegård og Vestby til å delta i prosjektet med utgangspunkt i Ås kontrollutvalgs
forslag til mål og problemstillinger, og følgende rammebetingelser:
a. Prosjektet finansieres etter landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel av
faste kostnader.
b. Ås kommunes revisor Follo distriktsrevisjon (FDR) gjennomfører
prosjektet.
c. Kontrollutvalgene samarbeider om innholdet i bestillingen til revisor, som
koordineres via sekretariatet.
d. Endelig prosjektplan vedtas av kontrollutvalget i Ås.
e. Rapporten presenteres på et fellesmøte for de berørte utvalgene. Etter en
høring i disse utvalgene behandles rapporten av kontrollutvalget i Ås som
innstiller til sitt kommunestyre.

Vedlegg:
Avtale Follo landbrukskontor 2015
SAKSUTREDNING:
Etter anmodning fra kontrollutvalget i Ski, vedtok kontrollutvalget i Ås jf. sak 14/17 å
gjennomføre forvaltningsrevisjon av Follo Landbrukskontor i 2018. Forutsetningen er at
alle deltakerkommunene samarbeider om prosjektet.
Sekretariatet ble bedt om å legge frem forslag til formål og problemstillinger.
Follo landbrukskontor
Kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås fornyet i 2015 avtalen om
administrativt verstkommunesamarbeid for de kommunale oppgavene på
landbruksområdet. Ås er vertskommune for Follo landbrukskontor, som ledes av
landbrukssjefen som igjen rapporterer til rådmannen i Ås kommune. Ås kontrollutvalg
har kontrollansvaret for kontoret, og er det eneste av kontrollutvalgene blant de
samarbeidende kommunene som kan gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Follo
landbrukskontor.
I avtalen mellom kommunene (se vedlegg) framgår at formålet er å samarbeide om
felles landbrukskontor med ansvar for alle oppgaver som er lagt til kommunene knyttet
til landbruksområdet. Samarbeidet skal sikre høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusere
sårbarheten og gi effektiviseringsgevinst.

Ås kommune
Vår ref.: 17/00148
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Med utgangspunkt i formålet for samarbeidet og innspillene fra kontrollutvalget i Ski,
forslår sekretariatet følgende formål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet:
Formål
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med
målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst.
Problemstillinger
1) Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet
og likebehandling i saksbehandlingen?
a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den
enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i
henhold til rett regelverk?
2) Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune?
a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med
saksbehandlingen og driften ivaretatt?
3) I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo
landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i
egen administrasjon?
Prosjektgjennomføring
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 14/17 sendes Ås kontrollutvalgs forslag til mål
og problemstillinger til øvrige deltaker-kommuner i Follo landbrukskontor med invitasjon
om å samarbeide om prosjektet.
Finansiering
Kostnadene for prosjektet tar utgangspunkt i landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel
av faste kostnader. Denne fordelingen gjenspeiler kommunens landbruksareal, antall
landbrukseiendommer og befolkning i kommunen:
Ski 25%, Vestby 24%, Ås 23%, Frogn 15%, Nesodden 8% og Oppegård 5%.
Ås kommune har ifølge en beregning fra FDR 2,25 leveranser av forvaltningsrevisjon
per år. Dersom samtlige kommuner deltar, vil prosjektet utgjøre 23% av ett prosjekt og
vil dermed inngå som del av den årlige leveransen av forvaltningsrevisjonsprosjekter
uten ekstra kostnad. Ski og Nesodden har også rom for en ekstra leveranse hver.
Vestby, Frogn og Oppegård som ikke deltar i FDR betaler for sin andel av prosjektet
enten direkte til FDR eller til Ås kommune.

Ås, 5. september 2017

Ås kommune
Vår ref.: 17/00148
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Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver

Vedlegg:
Avtale om Follo landbrukskontor

Ås kommune
Vår ref.: 17/00148
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Sekretariatets innstilling:
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1. Rådmannens rapport 2. tertial.
2. Kopi av melding til kommunestyret om årsberetning og regnskap for FIKS
2016.
3. Prosedyrer knyttet til nøkler og nøkkelbokser i Nesodden kommune, jf. KUs
vedtak i sak 27/17
4. Aktivitetsplanen per oktober 2017

Ås, 17.10.2017

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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FIKS regnskap 2016
Konto
101000
101090
108020
108040
109000
109050
109055
109900
110000
110010
110040
111000
111510
112020
113000
113010
113030
114000
115000
115030
116000
116001
116500
117040
117090
118500
119000
119090
119510
119520
119530
119590
119999
120000
142900
135000
155000
175000
177000

Kontotekst
Lønn faste stillinger
Feriepengeavsetning faste stillinger
Godtgjørelse folkevalgte
Møtegodtgjørelse
Pensjon fellesordning
Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring
Motkonto fordel kollektiv ulykke og premieavvik
Arbeidsgiveravgift
0 Lønn og sosiale utgifter
Kontorrekvisita
Abonnementer
Kopieringsmateriell
Medisinsk forbruksmateriell
Bevertning ved møter/utvalg
Diverse utgiftsdekning
Portoutgifter
Telefonutgifter
Linje- og sambandsutgifter
Stillingsannonser
Kurs og opplæring
Kompetanseutviklingstiltak
Kjøregodtgjørelse
Kjøregodtgjørelse skattepl.
Telefongodtgjørelse
Utlegg i følge bilag til reise
Andre transportutgifter
Personforsikringer
Husleie
Andre leieutgifter
Kontigenter
Lisenser
Kopieringsavtale
Diverse avgifter og gebyrer
Periodisering av utgifter
Inventar
Moms
1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms
Kjøp fra kommuner
3 Kjøp fra andre
Avsetninger til bundne driftsfond
5 Finansutgifter
Refusjon fra andre kommuner
Refusjon fra andre

171010 Refusjon feriepenger
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt
172900 Momskompensasjon
72 Momskomp.inntekter
195000 Bruk av bundet driftsfond
9 Finansinntekter

Rev.budsjett
Regnskap
2015
Regnskap 2016 2016
872 749
867 000
850 310
117 505
104 000
114 467
45 322
93 000
17 850
0
0
0
170 954
175 000
166 915
1 410
0
1 410
-1 410
0
-1 410
171 168
175 000
162 904
1 377 698
1 414 000
1 312 446
4 830
5 000
1 758
7 788
7 000
9 967
0
3 000
865
0
0
0
1 868
5 000
10 468
2 003
2 000
1 350
7 312
13 000
18 157
4 573
5 000
4 263
2 856
1 000
355
0
0
0
25 661
40 000
40 311
139 960
10 000
0
31 317
24 000
18 117
2 305
0
0
0
0
0
3 679
2 000
772
0
0
0
3 772
5 000
3 462
100 000
108 000
115 000
8 051
16 000
9 437
22 114
23 000
22 066
2 620
0
0
6 500
22 000
14 408
0
0
199
0
0
0
16 389
15 000
0
12 306
10 000
11 530
405 903
316 000
282 484
100 000
97 000
97 000
100 000
97 000
97 000
79 832
0
24 815
79 832
0
24 815
-1 951 128
-1 813 000
-1 700 000
0
0
-5 215
-1 951 128
-1 813 000
-1 705 215
0
0
0
0
0
0
-12 306
-10 000
-11 530
-12 306
-10 000
-11 530
0
0
0
0
0
0
0
4 000
0
0
4 000
0
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Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
FIKS

Årsberetning for 2016

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse
Rådhusplassen 29
Telefon:
64 96 20 58 m: 959 39 656
E-post
FIKS@follofiks.no
Internett:
www.follofiks.no
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Grunnlaget for FIKS
Kommunelovens § 77, nr. 10 bestemmer at ”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for
sekretærbistand til kontrollutvalget.”
I forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og
regionaldepartementet den 15. juni 2004, heter det i § 20, 3. ledd: ”Sekretariatsfunksjonen kan
ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører
revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve
sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget.”
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble startet opp fra 1. desember 2005.
Selskapet har i dag syv deltakerkommuner:
•
•
•
•
•
•
•

Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås

FIKS er etablert med hjemmel i kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid.
Kontrollutvalgssekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeidstiltak mellom
deltakende kommuner.
Vedtektenes Kap. 3 gir formålet: ”FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners
kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om
kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL.
Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn
deltakerkommunene.”

Styret
Styret for FIKS består i henhold til vedtektenes Kap. 7.1 av lederne i kommunenes
kontrollutvalg med nestlederne som personlige varamedlemmer.
Thorbjørn Nerland, Enebakk kommune, leder
Jeanette Hoel, Vestby kommune, nestleder
Arne Maus, Nesodden kommune
Odd Harald Røst, Oppegård kommune
Andrè Kvakkestad til 15.6.16, Lars Chr. Bilet fra 16.6.16, Ski kommune
Håkon L. Henriksen, Ås kommune
Knut Erik Robertsen, Frogn kommune
Styrets oppgave, jf. vedtektenes Kap 7.4, er å påse at sekretariatet drives i samsvar med
gjeldende retningslinjer og vedtak og å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan.
Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av sekretariatet i forhold til selve driften av
sekretariatet og styret vedtar FIKS sitt budsjett. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig
sekretariatets arbeidsoppgaver.
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I 2016 ble det avholdt fem styremøter: 19.1, 2.3, 16.6, 15.9 og 17.11. De fleste møtene fant
sted i lokalene til FIKS. Møtet 19.1 ble avholdt i Lørenskog rådhus og deler av møtet var
felles med styret for ROKUS, jf. nedenfor. Pga. forfall deltok Paal Jargel på vegne av Vestby
som varamedlem på et møte
Styret har i 2016 blant annet behandlet årsberetningen og årsregnskapet for 2015,
regnskapsrapporter gjennom året, rapporter fra sekretariatet, budsjett for 2017,
godtgjørelsesordningen for styret, lønnsoppgjøret i FIKS, tema for faglig forum og planene
om fusjon med ROKUS. Ikke minst har styremøtene også vært benyttet som forum for
erfaringsutveksling mellom utvalgene.
Noen av sakene omtales nærmere nedenfor.

Sekretariatet
Sekretariatet har følgende ansatte:
•
•

Jan T. Løkken, kontrollsjef/sekretariatsleder i hel stilling
Lene H. Lilleheier, rådgiver i 60% stilling

Jan T. Løkken var i 2016 sekretær for fire av kontrollutvalgene: Nesodden, Oppegård, Vestby
og Ås. Han var også sekretær for FIKS-styret og hadde ansvaret for arbeidet med
selskapskontroll. Lene H. Lilleheier var sekretær for tre utvalg: Enebakk, Frogn og Ski. Hun
hadde også ansvaret for vedlikehold av internettsidene og spisskompetanse på
saksbehandlingssystemet 360.
Sekretariatet leier kontorlokaler fra Ås kommune som vertskommune på
Rådhusplassen 29. Hver medarbeider har eget kontor og leien inkluderer møterom etter
behov. Ås kommune står for regnskapsføringen og kommunens revisor (Follo
distriktsrevisjon) reviderer regnskapet. Kopiering og utskrift på papir ivaretas av en egen, leid
maskin. Sekretariatet har pc-terminaler med doble skjermer som er koblet opp mot
kommunens servere og to laptop’er og en bærbar skriver som kan kobles opp mot serverne
ved arbeid under møter eller hjemme. Med et unntak, vedtas nå alle protokollene ved slutten
av møtet (ett utvalg) eller i etterkant av møtene. Vedtatte protokoller legges ut på FIKS sine
internettsider.
Begge ansatte deltok på NKRFs nasjonale kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i
februar. Lene H. Lilleheier deltok på FKTs årsmøtet og fagkonferanse på Gardermoen i juni.
Jan T. Løkken deltok på FKTs sekretærkonferanse i Oslo i mars. Begge deltok i de to
samlingene i Strømstad for erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgssekretariatene rundt
Oslo-fjorden.

Sekretariatets oppgaver
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 48 møter i kontrollutvalgene i
2016. Utvalgene har behandlet til sammen 331 saker.
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Utvalg
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås
Totalt

Møter
6
6
7
7
7
6
7
48 (2015: 52)

Antall saker
37
43
59
43
59
42
48
331 (2015: 328)

Sekretariatets oppgaver er todelte: tradisjonelle sekretæroppgaver og saksbehandling/
utredning til hjelp for kontrollutvalgene. Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer og
oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av informasjon
fra kommunen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og kvalitetssikring
av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir formidlet til rette instans
og for at vedtakene blir fulgt opp. Utlegging av innkallinger og protokoller fra utvalgene på
kommunenes internettsider, eller med henvisning til FIKS sine hjemmesider, er en viktig del
av informasjonsarbeidet.
FIKS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og
arkivansvaret for kontrollutvalgene.
Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS
Ved utgangen av 2016 hadde alle kontrollutvalgene gått over til papirløse møter. Ved
papirløse møter sendes innkallingen ut elektronisk og dokumentene legges samtidig ut på
internettsidene til FIKS. I tillegg sendes de til den aktuelle kommune som legger
dokumentene ut på sine internettsider og politikerportaler på internett. Når varamedlemmer
innkalles til møter sendes ved behov en papirutgave til disse.
Fra januar 2014 gikk FIKS over til fullelektronisk saksbehandling, journal og arkiv basert på
systemet i Ås kommune «Public 360» og disse ordningene fungerer godt. Papirutgaver av
innkallinger, protokoller og annet arkivverdig materiale fram til og med 2011 er klargjort og
satt bort på fjernarkivet som er opprettet i samarbeid med Ås kommune. Årgangene 2012 og
2013 gjenstår og disse skal over til fjernarkiv i 2017.
Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS.
Avtalen med Ås kommunen om betaling av tjenesteyting til FIKS ivaretar våre behov for
bistand til beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, regnskap, sak-/arkivtjenester,
IKT-tjenester og eventuell veiledning personal. FIKS har fullelektronisk saksbehandling,
journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune «Public 360».
Selskapskontrollen
Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen/eierskapskontrollen i Follo av 17 kommunalt
heleide aksjeselskaper og selskaper opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper.
I 2016 fokuserte arbeidet på utarbeiding av overordnet analyse og plan for selskapskontroll
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for perioden 2017 – 2020 for hver kommune. Planene ble sendere vedtatt i kommunestyrene.
Opplegget for det enkelte år vedtas av kontrollutvalgene.
Revisjonsordninger og samarbeidet med revisorene
Kommunene i Follo hadde i 2016 avtaler med ulike revisjonsselskaper. Fire av kommunene
har medlemskap i Follo distriktsrevisjon. Vestby og Frogn har KPMG som regnskapsrevisor,
men forvaltningsrevisjonen settes ut på anbud hvert år. Oppegård har Deloitte som revisor, og
avtalen omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. FIKS opplever sitt samarbeid med
revisjonsselskapene som godt.

Oppstartkonferansen
FIKS sin oppstartkonferanse for de nyvalgte kontrollutvalgene ble holdt i Strømstad 14. og
15. januar 2016. Mesteparten av forberedelsene foregikk i 2015 og programmet ble drøftet på
flere styremøter. Kontrollutvalgene i Follo-kommunene har til sammen 37 medlemmer.
Konferansen samlet, inkludert noen varamedlemmer, 39 deltakere fra utvalgene. Konferansen
ga bl.a. en grunnleggende innføring i kontrollutvalgsarbeidet og drøftet habilitetsspørsmål og
risikovurderinger i kommunen. I evalueringen av konferansen sa alle seg svært fornøyde eller
fornøyde med konferansen.
Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo
Årets faglige forum fant sted 27. oktober i kommunestyresalen i Ski. Møtet samlet 30
medlemmer av kontrollutvalgene. Tema i år var «Kommunenes anti-korrupsjonsarbeid» og
rådmannen i Oppegård, Lars Henrik Bøhler holdt hovedinnlegget. Han ble supplert av kortere
innlegg av leder for innkjøp i Ski, Ulla Listerud, og leder av kontrollutvalget i Nesodden,
Arne Maus.
Evalueringen viste at alle deltakerne var fornøyde med årets tema og møtet.
Fusjonsprosess med Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS)
Ønsket om å lage et mer robust selskap var bakgrunnen for at styrene for FIKS og ROKUS ba
de to daglige lederne i selskapa om å utrede en sammenslåing av de to selskapene. Styret ble
holdt orientert om arbeidet underveis i møtene 16.6 og 15.9. FIKS sendt i august et brev til
kommunestyrene med orientering om den prosessen som var i gang. Endelig utredning ble
behandlet i styremøtet 17.11. Styret sluttet seg til forslaget om selskapsavtale for Akershus
kontrollutvalgssekretariat IKS med ikrafttreden fra 1.1. 2018. Under forutsetning om at den
nye selskapsavtalen får tilslutning fra alle kommuner, nedlegges FIKS fra 31.12 2017. Styret
vedtok også at innstillingen oversendes kontrollutvalgene for videre behandling når
representantskapet i ROKUS har gjort tilsvarende vedtak. Kommunestyrene fatter endelig
vedtak i saken. Saken ventes å bli avklart i løpet av 1. halvår 2017.
ROKUS informerte den 14.2.17 om at selskapet, etter at en av deres kommuner gikk imot
fusjonen, trakk seg fra det videre fusjonsarbeidet.
Informasjon om FIKS
Internettsidene til FIKS (http://www.follofiks.no) gir informasjon om FIKS, og hvert
kontrollutvalg har egne sider med innkallinger, sakspapirer, protokoller og møteplaner. Egne
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ressurssider for hvert utvalg inneholder lokale retningslinjer og planer og lover og forskrifter.
Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir fortløpende lagt ut på sidene.
Økonomi
I vedtektenes Kap. 6.2 heter det at ”Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt
basistilskudd på hver kommune som utgjør 50% av driftskostnadene og de resterende 50% av
driftskostnadene fordeles etter folketall.”
Tilskuddet fra deltakerkommunene var på til sammen kr 1 813 000 i 2016. Lønn- og sosiale
utgifter er de største postene på FIKS sitt budsjett.
Styret vedtok i møte den 16. juni budsjettet for 2016. Budsjettet ble seinere vedtatt av
kommunestyrene etter innstilling fra kontrollutvalgene.
Ås, den 2. mars 2016

Thorbjørn Nerland
Styreleder

Jeanette Hoel
Nestleder
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Jan Løkken
12. september 2017 10:44
'postmottak@nesodden.kommune.no'
'Wenche Folberg - Rådmann Nesodden
(wenche.folberg@nesodden.kommune.no)'
VS: FIKS - årsberetning og regnskap 2016
Fiks regnskap 2016Endelig.pdf; FIKSårsberetning2016.pdf; Revisjonsuttalelse
jnr 120-17.pdf

Til kommunestyret
Kopi Kontrollutvalget
Styret for FIKS godkjente i sitt møte 15. juni d.å. regnskapet for FIKS for 2016. Styret
vedtok årsberetningen for 2016 i møtet den 2. mars d.å.
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STATUS MÅL OG ØKONOMI
Nedenfor vises en økonomisk oversikt over budsjett og regnskap pr 2. tertial 2017 sortert på
områdenivå.

te
Område
Skole, barnehage og oppvekst
Helse og omsorg
NAV
Kultur
Plan, teknikk og miljø
Rådmannens stab

Regnskap i kr
253 7860 647
186 332 017
22 081 900
12 011 019
52 459 899
51 573 246

Revidert budsjett
256 837 223
183 615 811
21 571 067
12 054 720
50 381 771
49 232 896

Avvik i kr
Forbruk i %
-3 056 576
98,8
2 716 205
101,5
510 833
102,4
-43 701
99,6
2 078 128
104,1
2 340 350
104,8

Det er kun Skole, barnehage og oppvekst og Kultur som går med mindreforbruk pr utgangen av 2.
tertial. Når det gjelder årsaker til merforbruk vises det til kommentarer under hver enkelt virksomhet
nedenfor.

Skole, barnehage og oppvekst
Bjørnemyr barnehage
Bjørnemyr
barnehage
Netto ramme

Regnskap i kr
2 584 397

Rev. Budsjett
2 348 308

Avvik i kr

Forbruk i %

236 089

110,1 %

Bjørnemyr barnehage åpnet en ny avdeling 1. august. Det er foretatt innkjøp til oppstart av ny
barnehage på ca. 160 000 kr som skal finansieres av disposisjonsfond og ikke inngå i barnehagens
driftsbudsjett. Rådmannen antar at barnehagen ender i balanse ved årets slutt.

Fjellveien barnehage
Fjellveien
barnehage
Netto ramme

Regnskap i kr
1 856 175

Rev. Budsjett
2 050 783

Avvik i kr

Forbruk i %

-194 609

90,5 %

Fjellveien barnehage har et mindreforbruk på ca 194 000 kr pr utgangen av 2. tertial, og
hovedårsaken er høyere sykepengerefusjoner enn utgifter til vikarer. Rådmannen antar at
barnehagen ender i balanse ved årets slutt.
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Fagerstrand barnehage
Fagerstrand
barnehage

Regnskap i kr

Netto ramme

7 079 600

Rev. Budsjett
7 269 143

Avvik i kr

Forbruk i %

-189 542

97,4 %

Fagerstrand barnehage har et forbruk på 97,4 % ved utgangen av august, og årsaken til besparelsen
er høyere sykepengerefusjoner enn utgifter til vikarer. Rådmannen antar i samråd med
virksomhetsleder at barnehagen ender i balanse ved årets slutt.

Kongleveien barnehage
Kongleveien
barnehage

Regnskap i kr

Netto ramme

8 191 709

Rev. Budsjett
7 873 908

Avvik i kr

Forbruk i %

317 801

104,0 %

Kongleveien barnehage har et forbruk på 104,0 % ved utgangen av august. Hovedårsaken til
merforbruket skyldes bl.a. at barnehagen har hatt flere ansatte på ABLU-ordningen og er
praksisbarnehage. Disse utgiftene blir det kompensert for, slik at rådmannen antar at barnehagen
ender i balanse ved årets slutt.

Munkestien barnehage
Munkestien
barnehage
Netto ramme

Regnskap i kr
3 752 799

Rev. Budsjett
4 638 289

Avvik i kr

Forbruk i %

-885 490

80,9 %

Munkestien barnehagen har åpnet 4 nye avdelinger i løpet av høsten 2017. Ansatte og barn har
startet fortløpende. Ettersom det er budsjettert med full drift fra dag 1, vil det nok bli noe besparelse
ved årets slutt for Munkestien.

Oksval barnehage
Oksval barnehage
Netto ramme

Regnskap i kr
5 486 635

Rev. Budsjett
5 178 726

Avvik i kr
307 909

Forbruk i %
105,9 %

Oksval barnehage har et forbruk på 105,9 % ved utgangen av august, hovedsakelig grunnet høyere
lønnsutgifter enn budsjettert. Dette skyldes at utgifter ifm. videreutdanning av førskolelærere ikke
har blitt kompensert enda. Rådmannen forventer at barnehagen ender i balanse ved årets slutt.
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Vestsiden barnehage
Vestsiden
barnehage

Regnskap i kr

Netto ramme

3 738 898

Rev. Budsjett
3 492 839

Avvik i kr

Forbruk i %

246 059

107,0 %

Vestsiden barnehage har et forbruk på 107,0 % ved utgangen av august, hovedsakelig grunnet
høyere lønnsutgifter enn budsjettert. Dette skyldes at utgifter til øvingslærer og videreutdanning ikke
er kompensert enda. Rådmannen antar at barnehagen vil gå i balanse ved årets slutt.

Heia barnehage
Heia barnehage

Regnskap i kr

Netto ramme

12 572 799

Rev. Budsjett
11 779 947

Avvik i kr

Forbruk i %

792 852

106,7 %

Heia barnehage har et forbruk på 106,7 % ved utgangen av august, hovedsakelig grunnet merforbruk
på lønn. Deler av dette blir kompensert fra fellesområdet. I tillegg har virksomheten noe høy bruk av
vikarer ved korttidssykefravær. Rådmannen forventer at barnehagen ender i balanse ved årets slutt.

Sunnhagen barnehage
Sunnhagen
barnehage
Netto ramme

Regnskap i kr
4 866 511

Rev. Budsjett
5 073 411

Avvik i kr

Forbruk i %

-206 900

95,9 %

Sunnhagen barnehage har et forbruk på 95,9 % ved utgangen av august. Årsaken er noe høyere
inntekter enn budsjettert, samt besparelser innenfor kjøp av varer og tjenester. Rådmannen
forventer at barnehagen ender i balanse ved årets slutt.

Felles kommunale barnehager
Felles Kommunale
barnehager
Netto ramme

Regnskap i kr
-2 354 469

Rev. Budsjett
3 415 652

Avvik i kr
-5 770 121

Forbruk i %
-68,9 %
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Fellesområdet for kommunale barnehager omfatter blant annet budsjettmidler til søskenmoderasjon
og inntektsgraderte satser samt andre felles inntekter/utgifter som f.eks. statlige/fylkeskommunale
refusjoner og betaling for barnehagebarn til/fra andre kommuner.
Området har tilsynelatende et større mindreforbruk. Dette er ikke reelt, og skyldes at bl.a. at
kompensasjon for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling ved lav inntekt ikke er fordelt ut til
aktuelle barnehager ennå. Midler til arbeidsplassbasert videreutdanning (ABLU) er heller ikke fordelt
til barnehagene. Videre har kommunen mottatt tilskudd fra stat/fylkeskommune for hele året, mens
kommunen ennå ikke har betalt for barn som går i andre kommuners barnehager. Rådmannen antar
at området ender i balanse ved årets slutt.
Avsluttende kommentarer barnehager
Enkelte barnehager ligger an til mindreforbruk ved årets slutt, mens andre ligger an til merforbruk.
Rådmannen forutsetter at alle barnehagene samlet sett går i balanse ved årets slutt.

Private barnehager
Private barnehager
Netto ramme

Regnskap i kr
51 652 105

Rev. Budsjett
43 141 992

Avvik i kr

Forbruk i %

8 510 113

119,7 %

Utgiftene til de private barnehagene har tilsynelatende et merforbruk pr utgangen av 2 tertial. Dette
skyldes hovedsakelig at tilskuddet for 3. kvartal er utbetalt i sin helhet.
Det er flere usikre forhold knyttet til ulike tilskudd til de private barnehagene, men det antas at
utgiftene til de private barnehagene ender i balanse ved årets slutt.

Berger skole
Berger skole
Netto ramme

Regnskap i kr
14 916 387

Rev. Budsjett
14 785 621

Avvik i kr

Forbruk i %

130 766

100,9 %

Pr utgangen av 2. tertial har Berger skole et forbruk på 100,9 %, noe som er tilfredsstillende.
Rådmannen antar at skolen vil ende i balanse ved årets slutt.

Bjørnemyr skole
Bjørnemyr skole
Netto ramme

Regnskap i kr
12 879 621

Rev. Budsjett
13 052 497

Avvik i kr
-172 876

Forbruk i %
98,7 %
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Bjørnemyr skole har et forbruk på 98,7 % ved utgangen av august, noe som er tilfredsstillende.
Rådmannen forventer at skolen ender i balanse ved årets slutt.

Fjellstrand skole
Fjellstrand skole
Netto ramme

Regnskap i kr
9 154 158

Rev. Budsjett
9 054 810

Avvik i kr

Forbruk i %

99 349

101,1 %

Fjellstrand skole inkl. Uteskolen har et forbruk pr 2. tertial på 101,1 %, noe som er tilfredsstillende.
Rådmannen forventer at skolen vil ende i balanse ved årets slutt.

Jaer skole
Jaer skole
Netto ramme

Regnskap i kr
5 118 378

Rev. Budsjett
5 252 772

Avvik i kr

Forbruk i %

-134 394

97,4 %

Jaer skole har pr. 2. tertial et forbruk på 97,4 %, noe som er tilfredsstillende. Rådmannen antar at
skolen vil ende i balanse ved årets slutt.

Myklerud skole
Myklerud skole
Netto ramme

Regnskap i kr
9 971 292

Rev. Budsjett
10 739 107

Avvik i kr

Forbruk i %

-767 815

92,9 %

Myklerud skole har et forbruk på 92,9 % ved utgangen av 2. tertial. Hovedårsaken til besparelsen er
høyere sykepengerefusjoner enn utgifter til vikarer. Rådmannen antar at virksomheten vil ende med
et mindreforbruk ved årets slutt.

Nesoddtangen skole
Nesoddtangen
skole
Netto ramme

Regnskap i kr
27 747 495

Rev. Budsjett
26 985 097

Avvik i kr
762 397

Forbruk i %
102,8 %

Nesoddtangen skole har pr. utgangen av 2. tertial har et forbruk på 102,8 %. Merkostnader til lærere
innenfor tospråklig opplæring beløper seg til ca 0,2 mill kr. Det er iverksatt tiltak for å korrigere for
merforbruk frem mot årets slutt. Rådmannen antar at skolen vil ende i balanse eller med et mindre
merforbruk ved årets slutt.

7

32/17 Orienteringssaker - 17/00274-1 Orienteringssaker : Rådmannen - økonomisk status pr. 2. tertial 2017

Alværn ungdomsskole
Alværn
ungdomsskole
Netto ramme

Regnskap i kr
15 650 373

Rev. Budsjett
15 458 226

Avvik i kr

Forbruk i %

192 148

101,2 %

Alværn ungdomsskole har et forbruk pr 2. tertial på 101,2 %. Årsaken til merforbruket skyldes større
bruk av ekstrahjelp og vikarer enn sykepengerefusjonene skulle tilsi. Rådmannen forventer at skolen
ender i balanse ved årets slutt.

Bakkeløkka ungdomsskole
Bakkeløkka
ungdomsskole
Netto ramme

Regnskap i kr
8 920 479

Rev. Budsjett
8 198 211

Avvik i kr

Forbruk i %

722 268

108,8 %

Bakkeløkka ungdomsskole har et merforbruk på lønnsutgifter på ca 0,1 mill kr pr måned i perioden
det rapporteres på (skolen har pr. i dag 18,9 årsverk). Skolen har merforbruk på kjøp av varer og
tjenester på kr 0,2 mill. kr. i perioden. Noe av årsaken til merforbruket er manglende refusjoner fra
andre kommuner og staten.
Rådmannen antar at virksomheten vil gå med et lite merforbruk ved årets slutt.

Tangenåsen ungdomsskole
Tangenåsen
ungdomsskole
Netto ramme

Regnskap i kr
11 751 075

Rev. Budsjett
12 008 095

Avvik i kr

Forbruk i %

-257 021

97,9 %

Tangenåsen ungdomsskole har et forbruk på 97,9 % pr utgangen av august, noe som skyldes høyere
sykelønnsrefusjoner enn utgifter til vikarer. Rådmannen antar at skolen vil ende i balanse ved årets
slutt.

Felles grunnskole
Felles grunnskoler
Netto ramme

Regnskap i kr
-47 239

Rev. Budsjett
7 710 567

Avvik i kr
-7 757 807

Forbruk i %
-0,6 %

Fellesområdet for kommunale grunnskoler omfatter blant annet kostnader til skoleskyss til elevene
(ca. 3,8 mill kr pr år), utgifter/inntekter for elever i/fra andre kommuner samt utgifter til
spesialundervisning ved private skoler og Follo barne- og ungdomsskole.
Fellesområdet har et tilsynelatende mindreforbruk på om lag 7,8 mill kr. Årsaken er bl.a. at
kommunen har mottatt statstilskudd for tidlig satsing i skolen og GNIST for hele året. I tillegg ligger
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det en pott til befolkningsøkning elever på om lag 2,1 mill kr som det ikke er nødvendig å fordele ut
til skolene, da dette allerede er innbakt i lønnsutgiftene til hver enkelt skole. Skoleskyssen betales
etterskuddsvis, noe som også medfører et lite avvik ved utgangen av 2. tertial.
Rådmannen antar et mindreforbruk på fellesområdet på om lag 2 – 2,5 mill kr ved årets slutt.

Kulturskolen
Kulturskolen

Regnskap i kr

Netto ramme

Rev. Budsjett

5 004 857

4 495 025

Avvik i kr

Forbruk i %

509 832

111,3 %

Kjøp av varer og tjenester har et merforbruk pr i dag på 0,2 mill kr, som dekkes inn av gave fra
Sparebankstiftelsen. Kulturskolen går mot en inntektssvikt på nedgang i antall elever. Virksomheten
jobber med å justere tilbudet iht. de nye rammebetingelsene. På grunn av færre elever er det en
risiko for at Kulturskolen kan ende med et lite merforbruk ved årets slutt.

Barn, unge og familie
BUF
Netto ramme

Regnskap i kr
33 286 613

Rev. Budsjett
33 167 530

Avvik i kr
119 083

Forbruk i %
100,4 %

Barn, unge og familie har et merforbruk på 0,2 mill kr ved utløpet av 2. tertial. Dette er ikke reelt, og
skyldes bl.a. at faktura fra staten for institusjonsplasser i barnevernet ikke er mottatt enda. Denne
utgjør 1,4 mill kr, slik at reelt merforbruk er på 1,5 mill kr.
Det har vært en markant økning ift tidligere år i antall barn som har behov for fosterhjem eller
institusjonsplass, noe som har medført sterkt behov for økning av disse budsjettpostene. I tillegg har
satsene økt, slik at kommunens egenandel for barn i institusjon nå utgjør ca. 68 000 kr pr barn pr
måned. I saker hvor barnevernet tar over omsorgen for barn, vurderes det alltid hvilken type tiltak
som skal iverksettes, men hensynet til barnets beste vil alltid være førsteprioritet.
Rådmannen anslår i samråd med virksomhetsleder et merforbruk ved årets slutt på om lag 2,5 - 3
mill kr. Det vises for øvrig til rådmannens budsjettforslag for 2018-2021 hvor man søker å
kompensere for manglende budsjettmidler.
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HELSE OG OMSORG
Sykehjem
Sykehjem
Netto ramme

Regnskap i kr
64 646 826

Rev. Budsjett
61 567 505

Avvik i kr
3 079 321

Forbruk i %
105 %

Sykehjemmet har et merforbruk pr. 2. tertial på om lag 3 mill kr. Årsaken er at sykehjemmet har flere
korttidspasienter enn tidligere (korttidspasienter betaler lavere egenandeler enn langtidspasienter),
sviktende omsetning i kantine og matombringing, samt ekstraordinære utgifter knyttet til
ressurskrevende brukere over 67 år (det gis ikke refusjon for ressurskrevende brukere over 67 år). I
tillegg faktureres oppholdsbetaling 1 måned på etterskudd.
Sykehjemmet har gjennomført kutt som vedtatt i kommunestyret for budsjett 2017. Pr 2. tertial 2017
har virksomheten totalt 6 overliggedøgn fra Ahus og ingen kjøp av plasser i andre kommuner.
Virksomheten fortsetter tiltak for å redusere merforbruket ved årets slutt. Disse tiltakene er blant
annet en ekstra vurdering av alle innkjøp, redusere bruk av vikarer ved sykdom og ingen kjøp av
sykehjemsplasser i andre kommuner.
Ved gjennomføring av disse tiltakene anslås det likevel et merforbruk ved årets slutt på rundt 2 mill i
forhold til dagens driftssituasjon.

Hjemmetjenester
Hjemmetjenester
Netto ramme

Regnskap i kr
47 852 433

Rev. Budsjett
51 072 500

Avvik i kr
-3 220 067

Forbruk i %
93,7 %

Hjemmetjenester totalt sett, har pr. 2. tertial et mindreforbruk. Årsaken til dette er bl.a. at
kommunen har mottatt øremerkede midler knyttet til rus for hele året, mens utgiftene kun har
påløpt tom. august. Dersom man tar hensyn til dette går virksomheten hjemmebaserte tjenester i
balanse pr. 2. tertial. Det presiseres at øremerkede tilskudd fra staten som ikke blir brukt opp i 2017
må settes av til bundet fond.
Rådmannen antar i samråd med virksomhetsleder at hjemmetjenestene går i balanse ved årets slutt.

Miljøtjenesten
Miljøtjenesten
Netto ramme

Regnskap i kr
42 276 990

Rev. Budsjett
40 061 488

Avvik i kr
2 215 501

Forbruk i %
105,53
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Virksomheten Miljøtjenesten har et merforbruk pr 2. tertial. Dette skyldes i hovedsak utgifter til
ressurskrevende brukere som vil dekkes av refusjoner.
Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å forutsi hvordan virksomheten kommer til å ligge an ved
årets slutt, dette er avhengig av uforutsette hendelser som kriseavlastning, utvidet avlastning og
tjenestemottakere med store endrede helsemessige utfordringer som fører til endrede vedtak. Dette
vil i enkelte tilfeller kunne føre til økte utgifter, da det dreier seg om å ha riktig kompetanse på plass.
Virksomheten er i gang med en prosess for å få et mer synlig/realistisk budsjett å forholde seg til,
vedrørende statlige refusjoner for ressurskrevende brukere. Virksomheten jobber for å få ned bruk
av midlertidig arbeidskraft ved å opprette stillingshjemler som er i tråd med refusjoner som mottas.
Rådmannen antar i samråd med virksomhetsleder at Miljøtjenesten ender i balanse ved årets slutt.

Forebyggende og behandlende tjenester voksne
Forebyggende og
behandlende tjenester
Netto ramme

Regnskap i kr
21 530 846

Rev. Budsjett
25 418 172

Avvik i kr
-3 887 326

Forbruk i %
84,71

Virksomheten har et mindreforbruk pr. 2. tertial. Hovedårsaken til mindreforbruket er at deler av
tilskuddet til legevaktordningen ikke er utbetalt ennå. I tillegg er det noe besparelse på lønnsutgifter
grunnet vakanse i stillinger.
Rådmannen antar i samråd med virksomhetsleder at man vil komme i balanse ved årets slutt.

Integrering og mangfold
Integrering og mangfold
Netto ramme

Regnskap i kr
10 024 922

Rev. Budsjett
5 162 811

Avvik i kr
4 862 110

Forbruk i %
194,18

Integrering og mangfold har et større merforbruk pr. 2 tertial, men dette er ikke reelt. Hovedårsaken
til merforbruket er at integreringstilskudd for årets bosetting av flyktninger ikke er mottatt ennå.
Kommunestyret har vedtatt at det skal bosettes 30 personer i 2017, inkl. 9 enslige mindreårige, jfr.
KST 149/16. Ankomstene av flyktninger til Norge, særlig av enslige mindreårige, har imidlertid gått
ned, så IMDi har nedjustert sitt behov til ca. 5 plasser for enslige mindreårige. Den totale kvoten
nedjusteres tilsvarende.
Flyktningtjenesten skal altså bosette 21 flyktninger på årets kvote (ekskl. enslige mindreårige
flyktninger). I tillegg til disse 21 er det i 2017, pga. etterslep, bosatt 8 personer fra fjorårets kvote. I
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tillegg forventes det i alt 18-20 familiegjenforente. Det totale antallet å bosette i løpet av året ser
dermed ut til å bli 47-49 personer.
Rådmannen antar at Integrering og mangfold vil gå i balanse ved årets slutt, men vil igangsette en
total gjennomgang av flyktninge- og integreringsområdet (inkl. NAV).

PLAN, TEKNIKK OG MILJØ
Plan, bygg og geodata
Plan, bygg og geodata
Netto ramme

Regnskap i kr
4 193 196

Rev. Budsjett

Avvik i kr

3 273 930

919 266

Forbruk i %
128,1 %

Plan, bygg og geodata har et merforbruk på 0,9 mill kr pr 2. tertial. Dette henger sammen med tapte
gebyrer pga. fristoverskridelse innenfor byggesak (0,5 mill kr) og etterslep på fakturering.
Plan klarer ikke det inntektskravet som er forutsatt i budsjett. Rådmannen må gjennomgå området
med sikte på et realistisk selvkostbudsjett. Geodata har en merinntekt på 0,6 mill kr som henger
sammen med økt saksmengde. Et eventuelt overskudd vil bli satt av til fond i henhold til
selvkostprinsippet.
Det ventes en mindreinntekt innenfor plan som i hovedsak dekkes av besparelse på lønn. Byggesak
antas å gå med underskudd i 2017, dette dekkes av fondsmidler.

Infrastruktur og vannmiljø

Samferdsel
Det vises til møte i Plan- og teknikkutvalget der utvalget ba om et saksfremlegg angående
ekstrabevilgning på 726 000 kr på driftsbudsjettet for samferdsel. I stedet for en egen sak omtales
status og eventuelle tiltak for samferdsel nedenfor.

Samferdsel og parkering
Netto ramme

Regnskap i kr
4 071 474

Rev. Budsjett
2 548 134

Avvik i kr
1 523 340

Forbruk i %
159,8 %

Samferdsel og parkering har et merforbruk på 1,5 mill kr pr 2. tertial.
Av dette utgjør merforbruk innenfor samferdsel om lag 1 mill kr. Budsjett for vedlikehold av private
veilys ble tatt ut av budsjettrammen i 2015, men i henhold til avtale med velene har oppgaven
fortsatt. Tjenesten utføres altså uten budsjettmidler. Dette medførte et merforbruk på 0,5 mill i
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2016. Det forventes merforbruk i samme størrelsesorden i 2017. Vedlikehold av kommunale og
fylkeskommunale veilys er også underbudsjettert. Virksomheten begrenset sommervedlikehold av
kommunale veier til det man fikk gjort med egne mannskaper og maskiner - som et tiltak for å
begrense merforbruket. Samferdsel har hittil i år utført kun driftsoppgaver innenfor vei, men
driftsbudsjettet er nå tomt. Man er nå i en situasjon hvor det ikke kan gjennomføres planlagt drift av
veiene innenfor budsjett.
For å få utført nødvendige driftsoppgaver innenfor vei resten av året, foreslår rådmannen å styrke
samferdselsbudsjettet med 726 000 kr. Beløpet finansieres ved å redusere budsjettet for
avdragsutgifter, jfr kapittelet om finansforvaltning.
Innenfor parkering tilskrives om lag 0,6 mill kr sviktende inntekter på kommunens avgiftsparkeringer.
Økende antall el-biler på Tangen brygge og manglende kapasitet til å håndheve feilparkeringer er
årsaken til dette. Det er etablert en ny avgiftsparkering på Fagerstrand fra og med 1. april 2017, samt
avgiftsparkering for el-biler (halv pris) fra og med 1. august 2017. Det antas at disse tiltakene bidrar
til å øke inntektene, selv om det er lite trolig at hele mindreinntekten blir hentet inn.
Rådmannen antar i samråd med virksomhetsleder et merforbruk ved årets slutt på ca 0,3 mill kr
knyttet til sviktende parkeringsinntekter.

VAR-tjenestene (vann, avløp, slam, renovasjon og feiing)
VAR-tjenestene
Netto ramme

Regnskap i kr
-12 315 237

Rev. Budsjett
-12 532 892

Avvik i kr
217 655

Forbruk i %
98,3 %

VAR-tjenestene har en mindreinntekt på 0,2 mill kr pr 2. tertial. Årsaken til dette er svake inntekter
på tilknytning innenfor vann og avløp, noe som i hovedsak henger sammen med etterslep på
fakturering. Det er i 2017 kjøpt vann fra Bærum kommune for 4,5 mill kr. Dette pga. at Bleksli
vannverk ble oppgradert/rehabilitert. I denne perioden måtte kommunen kjøpe vann fra Bærum.
Dette er en følgekostnad av investeringen, og rådmannen mener derfor at dette kan belastes
investeringsregnskapet. Dette har som følge at kostnaden vil dekkes av abonnentene over en 30årsperiode (investeringsbudsjettet) i stedet for en 5-årsperiode (driftsbudsjettet).
Renovasjon kommer til å få et overskudd i 2017 som vil tilbakebetales abonnentene i form av lavere
gebyrer i 2018. Under- og overskudd på selvkostområdene dekkes/avsettes til fond i 2017.

Eiendom
Eiendom
Netto ramme

Regnskap i kr
34 863 821

Rev. Budsjett
35 584 230

Avvik i kr
-720 409

Forbruk i %
98 %
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Eiendom har et mindreforbruk på 0,7 mill kr pr 2. tertial. Store deler av dette henger sammen med
etablering av midlertidige barnehager, hvor budsjettet ikke er periodisert i henhold til fremdriften.
Ser man bort fra dette, har virksomheten et merforbruk på ca 0,7 mill kr pr 2. tertial.
Virksomhet Eiendom fikk et betydelig innsparingskrav (3,6 mill) for 2017. Det er i løpet av første
halvår sagt opp serviceavtaler som vil redusere årlige kostnader med rundt 1 mill kr innenfor
driftsbudsjettet. Andre tiltak for besparelser utredes. Strøm ligger 1 mill over budsjett pr 1. halvår.
Årsaken til dette er økt forbruk og innsparingskrav på 0,5 mill kr. Et innsparingskrav på 0,5 mill kr på
strøm krever investeringer som pr dato ikke er budsjettert. Innsparingskrav på 1 mill kr innenfor
naturforvaltning, idrett og friluftsliv er ikke effektuert.
Et stort overskudd på inntekter innenfor kommunale boliger bidrar til å bedre bunnlinja med 2,9 mill
pr 2. tertial. Det holdes igjen på vedlikehold for å klare å holde budsjettrammen i 2017.
Rådmannen antar i samråd med virksomhetsleder at Eiendom vil få et merforbruk på om lag 0,7 mill
kr ved årets slutt.

Teknisk service
Teknisk service
Netto ramme

Regnskap i kr
21 646 646

Rev. Budsjett
21 508 369

Avvik i kr
138 276

Forbruk i %
100,6 %

Teknisk service har et merforbruk på kr 138 276 kr pr 2. tertial 2017. Verksted og bil-pool har et
merforbruk på om lag kr 0,7 mill som i hovedsak tilskrives at bilparken eldes og med det blir den
dyrere å vedlikeholde. I tillegg er det ikke kompensert for prisstigning på forsikring og service på
merkeverksted. Virksomheten ser vansker med å holde driftsrammen for bilparken. Skadestatistikken
er også en betydelig kostnadspost - etter en nedgang i 2016 har kostnadene nå økt noe i år. Pr august
er kostnaden til egenandeler og reparasjoner av skader på leasingbiler på 0,3 mill. Dette er ikke
budsjettert. Det vil iverksettes kjørekurs for de det gjelder og tettere oppfølging som ledd i å få ned
skadestatistikken.
Fordi det i liten grad settes inn vikarer ved sykdom innenfor renhold - dekkes noe av merforbruket i
verksted/bil-pool av besparelser på budsjettet innenfor renhold.
Rådmannen antar i samråd med virksomhetsleder at virksomheten går i balanse ved årets slutt.
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ANDRE VIRKSOMHETER/STABSOMRÅDER
Kultur
Kultur
Netto ramme

Regnskap i kr

Rev. Budsjett

12 011 019

12 054 720

Avvik i kr
-43 701

Forbruk i %
99,6 %

Kommentarer:
Kultur har et mindreforbruk på 43 701 pr 2. tertial.
Kultur, næring og fritid har et merforbruk på 0,3 mill kr. Utleien er tillagt et stort inntektskrav som
virksomheten arbeider med å finne løsninger på, men ser at det kan bli vanskelig å oppnå balanse
med årets rammer. Ungdom og fritid har et mindreforbruk, mens biblioteket er i balanse.
Pga. mindreforbruk innenfor Ungdom og fritid antar rådmannen i samråd med virksomhetsleder at
Kultur går i balanse ved årets slutt.

NAV
NAV
Netto ramme

Regnskap i kr
22 081 900

Rev. Budsjett
21 571 067

Avvik i kr
510 833

Forbruk i %
102,4 %

NAV har et forbruk pr utgangen av 2. tertial på 102,4 %, noe som skyldes høyere utgifter til
sosialhjelp enn budsjettert. Merforbruket på sosialhjelp er alene på 1,5 mill kr, og NAV forklarer at
hovedårsaken er et stigende antall flyktninger uten arbeidsinntekt.
Rådmannen anslår i samråd med virksomhetsleder at NAV kan ende med et merforbruk ved årets
slutt på om lag 2,5 mill kr.
Tiltak for å begrense merforbruket
Økt bruk av Kvalifiseringsprogrammet. Styrke ressursene ifm. arbeidet med å gjøre flere bosatte
flyktninger selvhjulpne, herunder optimalisere egne tjenester og øke samarbeidet mellom
Flyktningtjenesten og NAV.
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Rådmannens stabsområde
Rådmannens stabsområde
Netto ramme

Regnskap i kr
51 573 245

Rev. Budsjett
49 232 895

Avvik i kr
2 340 350

Forbruk i %
104,8 %

Rådmannens stab viser et periodisert merforbruk på 2,3 mill kr pr 31.08.17. Staben har et totalt
innsparingskrav i størrelsesorden 5 mill kr i 2017. Av dette kravet har rådmannen gjennomført varige
kutt som vil gi en helårseffekt på om lag 3,7 mill kr, noe som gir en rest på 1,3 mill kr. Rådmannen
jobber videre med å effektuere dette restbeløpet i form av varig nedskjæring/effektivisering.
I tillegg til innsparingskravet er det en rekke enkeltutgifter innenfor IKT (avtaler, lisenser,
personalforsikringer etc.) som er utbetalt for hele året. Dette vil jevne seg ut mot slutten av året.
Rådmannen har fortsatt en ambisjon om å ende i tilnærmet balanse ved årets slutt, men foreløpige
prognoser tilsier at man ender med et merforbruk på ca. 1 mill kr, hovedsakelig pga. at man ennå
ikke har klart å effektuere hele kuttet på 5 mill kr.

ANDRE FORHOLD
Festeavgifter Kirkeåsen
Siden desember 2011 har det eksistert en uenighet mellom Nesodden kommune og
Opplysningsvesenets fond (OVF) angående oppjustering av festeavgift for tomtene i Kirkeåsen
(kommunen fester av OVF, og så frembortfester kommunen til boligeierne). OVF tok ut
skjønnsbegjæring, og avgjørelse i skjønnssaken forelå 13.09.2016. I skjønnssaken ble ny festeavgift av
retten satt til kroner 898 560 pr år. Denne ble i første omgang anket av OVF, men i mai 2017 trakk
OVF overskjønnssaken slik at opprinnelig skjønn ble stående.
I august 2017 mottok kommunen faktura fra OVF for de siste 5 årene på totalt 4 534 255 kr inkl.
renter (fratrukket årlige innbetalinger fra kommunen med ca 74 000 kr pr år). Det vises for øvrig til
notat fra kommuneadvokaten for nærmere opplysninger.
Rådmannen ser ut fra kommuneadvokatens notat at det ikke er realistisk å unngå kostnaden, og
foreslår at beløpet finansieres av disposisjonsfond.
Når det gjelder utgifter i årene framover er dette innarbeidet i rådmannens budsjettfremlegg for
2018-2021. Dette med et nedtrappende beløp over 3 år, med sikte på at beboerne velger å innløse
tomtene.
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For mye utbetalt i tilskudd til Den katolske kirke
Ved dom i Oslo tingrett av 17. januar 2017 ble Oslo Katolske Bispedømme dømt til å betale tilbake ca.
40,5 millioner kroner av statstilskudd som bispedømmet har mottatt for årene 2011 og
2014. Kommunale tilskudd fastsettes med utgangspunkt i det samme medlemsgrunnlaget og det
samme regelverket som gjelder for statlige tilskudd.
KS Advokatene har på vegne av 170 kommuner forhandlet frem en betalingsordning med Den
katolske kirke som sikrer tilbakebetaling av uriktig utbetalt medlemsstøtte. Gjennom en egen
erklæring aksepterer Den katolske kirke i Oslo og Trondheim stift å legge domsresultatet i sak mellom
staten og den katolske kirke til grunn også for kommunens krav om tilbakebetaling av uriktig
tilskudd. Dersom kirken inngår et forlik med staten, skal forliket legges til grunn også for kommunens
krav. Kommunene slipper dermed å gå til domstolene med sine krav.
Oslo Katolske bispedømme og Trondheim stift aksepterer gjennom erklæringen at kommunene kan
kreve tilbakebetalt uriktig utbetalt beløp gjennom motregning av fremtidige tilskudd fra og med det
året en rettskraftig avgjørelse foreligger, men senest fra 2019.
Bispedømmet har anket tingrettens avgjørelse til Borgarting lagmannsrett, og endelig dom vil tidligst
foreligge annet halvår 2018.
Nesodden kommunes krav utgjør totalt 426 390 kr for årene 2011-2014. Saken er ikke endelig
avgjort, men det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å akseptere forlik eller dom når denne
foreligger.

Årets lønnsoppgjør
Etter at alle forhandlinger knyttet til årets sentrale og lokale lønnsoppgjør er avsluttet, viser det seg
at lønnsoppgjøret ble relativt moderat. Dette er et såkalt «mellomoppgjør», og totalt utgjorde dette i
overkant av 16 mill kr. Budsjettert lønnsreserve (estimat beregnet i august 2016) for 2017 er på 18,4
mill kr, noe som medfører en besparelse på ca 2 mill kr.

Pensjon KLP
I budsjettet for 2017 ble det lagt inn om lag 84 mill kr som grunnlag for premieinnbetaling i KLP.
Netto pensjonskostnad var beregnet til om lag 59 mill kr slik at kommunen budsjetterte med et
positivt premieavvik i størrelsesorden 25 mill kr.
Reviderte prognoser for 2017 tilsier en langt lavere premieinnbetaling enn forutsatt, den ser nå ut til
å bli 77 mill kr. Årsaken til dette er at reguleringspremien (lønn- og G-regulering) ble langt lavere enn
forutsatt med en nedjustering fra 3,9 til 2,6 % (av kommunens premiereserve). Som følge av dette
synker premieavviket med over 10 mill kr, til 14,8 mill kr.
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Nettoeffekten av disse endringer medfører i utgangspunktet en merkostnad i størrelsesorden 3 mill
kr for 2017. Rådmannen understreker at dette er foreløpige prognoser og endelig kostnad beregnes
først i januar 2018. Andre momenter som spiller inn på denne utgiften er andel medlemmer som til
enhver tid meldes ut og inn av pensjonsordningene.
Rådmannen har i sitt budsjettvedtak for 2017 fullmakt til å bruke av fond ved eventuelle endringer i
prognostisert premie. Saldo på dette fondet er pr dato 3,5 mill kr.

Egenkapitaltilskudd
KLP har krevd egenkapitalinnskudd fra alle sine kunder i 2017. Egenkapitalinnskudd er en
eierandel som regnskapsmessig skal behandles som kjøp av aksjer og andeler. Innskuddet skal
føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen som et anleggsmiddel. Det er ikke tillatt å
lånefinansiere egenkapitalinnskudd etter Kommunelovens § 50.
Rådmannen foreslår med bakgrunn i dette å finansiere 2,660 mill kr ved bruk av disposisjonsfond.

Sykefravær
10%
9%
8%
7%
2014
6%
5%

2015
2016
2017

Pr utgangen av 2. tertial har Nesodden kommune et fravær på 7 %, dvs. et nærvær på 93 %. Dette er
en økning i nærværet ift. året før. Sykefraværet har sesongmessige svingninger, og vil antakelig øke
noe utover høsten.
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FRIE INNTEKTER
Frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Rammetilskuddet justeres etter den
enkelte kommunes skatteinntekter i forhold til gjennomsnittlige skatteinntekter på landsbasis, og
justeringen skjer etterskuddsvis.
Hele 1000
Skatteinngang

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august

69 679
1 904

96 253
3 949
111 100
3 860
61 941
10 398

Budsjett 2017

63 323
1 530
94 356
2 866
109 729
3 397
59 338
11 165

Akkumulert
budsjett

Avvik 2017

63 323
64 853
159 209
162 076
271 805
275 202
334 540
345 705

Akkumulert

6 356
374
1 897
1 083
1 371
463
2 603
-767

6 356
6 730
8 627
9 709
11 080
11 543
14 146
13 379

Som det framgår har skatteinngangen så langt vært meget god. Med normalinngang for resten av
landet vil Nesoddens rammetilskudd reduseres slik at netto inngang skatt og ramme forutsettes å
være ca. 5,5 mill kr ved utgangen av 2. tertial.
Hvordan dette utvikler seg utover i året er vanskelig å si, da dette bl.a. avhenger av skatteinntektene
på landsbasis. Statsbudsjettet fremlegges 12.10.17 og vil gi en indikasjon på hvordan departementet
anslår prognosen for resten av året.

RAPPORTERING OM FINANSFORVALTNING
Finansinntekter
Kommunen forvalter sin ledige likviditet med hensyn til lav finansiell risiko og høy likviditet. Alt er for
tiden plassert i bankinnskudd.

Renteinntekter
Innskudd

Periodisert regnskap Periodisert budsjett
-1 712 271
-2 169 992

Avvik
457 721

Som det fremgår av tabellen ovenfor har kommunen mottatt mindre renteinntekter enn budsjettert.
Årsaken til dette er at det er at det er budsjettert med en høyere rente enn faktisk i 2017. Samtidig
har kommunen hatt en høyere gjennomsnittlig bankbeholdning enn beregnet, slik at
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mindreinntektene blir noe bedret av dette.
Budsjettert forventet rente er for 2017 på 1,50 %. Renten pr. 31.08.17 er på 1,08 %.
Likviditet
Tabellen nedenfor viser utviklingen av driftslikvider korrigert for skattetrekkskonto, bundne fond og
ubrukte lånemidler. Driftslikvideten er den likviditeten kommunen har for å dekke løpende
utbetalinger dersom bevilgede og disponible midler blir brukt slik de kan etter kommuneloven.
Driftslikvider

31.12.2016

30.04.2017

31.08.2017

Kontantbeholdning
Skattetrekk innskudd
Ubrukte lånemidler
Bundne fond

286 142 945
-23 392 054
-93 546 530
-38 115 482

290 275 983
-27 674 071
-105 487 072
-35 256 342

257 991 954
-29 684 404
-111 603 551
-35 481 342

Driftslikvider

131 088 879

121 858 498

81 222 657

Likvidene har svingninger gjennom året med 200 mill kr fra topp til bunn. Det har ikke vært
nødvendig å benytte kommunens kassekreditt hittil i 2017.

Finansutgifter
Forvaltning av finansielle passiva
Gjeldsportefølje
Innlån
Kommunalbanken
Kommunekreditt
Husbanken, egne lån
DNB
Totalt egne lån
Husbanken, startlån
Total lånegjeld inkl. startlån

Gjeld pr. 31.12.2017

Gjeld pr. 30.04.2017

Gjeld pr. 31.08.2017

791 713 460
211 262 458
25 337 413
515 785

784 525 130
206 167 779
24 771 605
505 039

774 597 380
200 788 100
24 535 252
494 293

1 028 829 116

1 015 969 553

1 000 415 025

162 031 704

178 085 922

175 455 931

1 190 860 820

1 194 055 475

1 175 870 956

Hittil i år er det tatt opp startlån - lån til videre utlån - på kr. 30 mill. Den totale lånegjelden beløper
seg til nesten 1,2 milliarder kr pr 2. tertial 2017. I denne summen er startlån inkludert.
Pr 31. august beløper utsatte låneopptak seg til 95,7 mill kr, uten startlån.
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Rentesatser og renteutgifter
Rentesatser
Kommunalbanken
KLP/Kommunekreditt
Husbanken
DNB

Pr. 31.12.2016

Pr. 30.04.2017

1,80 %
1,80 %
1,51 %
2,07 %

1,80 %
1,80 %
1,56 %
2,07 %

Pr. 31.08.2017
1,65 %
1,80 %
1,60 %
2,07 %

Som tabellen ovenfor viser, satte Kommunalbanken renten ned med 0,150 % i mai.
Renteutgifter
Renteutgifter egne lån

Regnskap
12 153 380

Periodisert Budsjett
14 640 935

Avvik i kr
-2 487 555

Pr 2. tertial ligger renteutgiftene knyttet til våre egne lån på nesten 2,5 mill kr lavere enn budsjettert.
Dette skyldes periodisering, og at man har en rentebesparelse på at årets låneopptak ikke er tatt opp
pr. august.
Dersom renteutviklingen er stabil resten av året, vil rådmannen anta at det vil bli en besparelse på
renter, hensyntatt mindreinntekt på renteinntekter, på rundt 1,5 mill ved årets slutt.
I budsjettet for 2017 er det i tråd med anbefalinger lagt inn en antatt rentesats på 1,95 %, mens
gjennomsnittlig rente pr. 31.08.17 er på 1,77 %.
Avdragsutgifter
Avdragsutgifter
Egne lån

Regnskap
28 684 091

Periodisert budsjett
30 575 776

Avvik i kr
-1 891 685

Avdrag på kommunens egne lån viser et mindreforbruk på nesten 1,9 mill kr pr. 2. tertial 2017. Dette
skyldes periodisering, samt at årets låneopptak foreløpig ikke er tatt opp.
Rådmannen antar at kommunen i utgangspunktet vil få en besparelse på avdrag på om lag 1,5 mill
ved årets slutt. Det vises til kapittelet om Infrastruktur og vannmiljø, der rådmannen foreslår en
ekstrabevilling til samferdsel på 726 000 kr mot at budsjettet for avdrag reduseres tilsvarende. Det vil
altså si at netto besparelse på avdrag blir på i underkant av 0,8 mill kr i 2017.
Øvrige finansieringsavtaler
Kommunen har ikke inngått øvrige finansieringsavtaler.

Risiko
Nesodden kommune har gjennomført finansforvaltningen i samsvar med reglene i finansreglementet
for kommunen. Det har i løpet av 2017 blitt tatt opp lån til videre utlån, i samsvar med
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kommunestyrets vedtak. Årets låneopptak er ikke gjennomført pr. 2. tertial, men vil bli tatt opp før
årets slutt. Nesodden kommune har ingen plasseringer av kapital utover bankinnskudd. Når det
gjelder kommunens lån, er det kun tatt opp ordinære lån med løpetid vektet i forholdt til levetid.
Hele låneporteføljen har flytende rente, og risikoen er derfor knyttet til renteendringer.
Renterisiko ved økning på flytende lån
Gjeld pr. 31.08.2017

kr

Husbanken, lån til investeringer

% andel

24 535 252

2,09

Husbanken, startlån

175 455 931

14,92

Kommunalbanken

774 597 380

65,87

KLP

200 788 100

17,08

DNB

494 293

0,04

Sum

1 175 870 956

100,00

Tabellen ovenfor viser kommunens samlede gjeld fordelt per långiver. Hovedvekten av kommunens
lånemasse er tatt opp i Kommunalbanken.
Kommunen har flytende p.t. rente på hele låneporteføljen, og den gjennomsnittlige renten hittil i
2017 har vært på 1,77 %. Renteutgiftene har vært lave og de siste uttalelsene fra Norges Bank tyder
på at rentene vil holde seg lave neste året for deretter å ha en svak renteoppgang fremover. Allikevel
ved at Nesodden kommune har en relativt høy lånegjeld, er kommunen mer utsatt for en eventuell
renteøkning. En slik renterisiko kan reduseres ved å benytte fastrenteavtaler, men dette vil som regel
medføre økte renteutgifter, og har vist seg å være mindre gunstig på lang sikt.

RAPPORTERING INVESTERINGSPROSJEKTER
Total investeringsramme ekskl. moms i 2017 er på 207 mill kr. Porteføljen består av 121 prosjekter.
Pr 2. tertial er det regnskapsført om lag 33 mill kr. Det er altså 174 mill kr i ubrukte investeringsmidler
ved utgangen av perioden. Dette henger sammen med en del prosjekter som ikke har startet ennå,
eller ikke har hatt den fremdrift som forutsatt. De største prosjektene med ubrukte midler er som
følger:
Prosjekt

Status

Planendring behandlet KST 31.5.2017, sak
Skoklefall
58/17. Skisseprosjektet er ferdig. Forprosjekt,
omsorgsboliger trinn
ytelsesbeskrivelse og kostnadskalkyle er
2 og 3
planlagt ferdig i september/oktober 2017.
Multisportanlegg
Er i dialog med NIF om mulig overtakelse av
Berger idrettspark
gjennomføring av prosjektet.
Rehabilitering/utbyg Prosjektet er i gang. Ski kommune fakturerer

Regnskap pr
2. tertial

Rev.
budsjett

Restmidler

1 260 851

22 984 271 -21 723 420

1 123

10 751 940 -10 750 817

194 146

10 910 656 -10 716 510
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Prosjekt

Status

ging av Follo barne og ungdomsskole
VA-anlegg
Solbergskogen ihht
områdeplan
Hovedledningsanleg
g Bomansvik, inkl
nytt høydebasseng
Ledningsanlegg
Nordstrand/Dalbo
Kjøp av
flyktningeboliger
Overføringsanlegg
Buhrestua - VEAS
Rehab
Ledningsanlegg vann
Kullfilter Bleksli
vannverk

Nesoddens andel av prosjektet.

Oppgradering
Løeshagafeltet
IT-UTSTYR
Rehab
Ledningsanlegg
avløp
Rehabilitering eldre
del Nesoddtunet
Istandsetting av
gamlebygget Berger
skole (A-bygget)
Øvrige nyanlegg
vann
Ledningsanlegg
Furukollstubben/Uts
iktsveien
(områdeplan
Nesoddtangen)
Boligsosial
handlingsplan
Etterslep
vedlikehold
Kommunale
formålsbygg
Hardbrukshus
Oppgradering
kjøkken

Regnskap pr
2. tertial

Rev.
budsjett

Restmidler

Reguleringsplan som også omfatter VA-løsning
er på høring. Byggeprosjekt har forventet
oppstart i 2018.

1 200

10 000 000

-9 998 800

Prosjektering ferdig. Byggeprosjekt har startet.

811 335

10 502 152

-9 690 817

311 810

9 914 705

-9 602 895

2 594 032

11 181 803

-8 587 771

0

5 000 000

-5 000 000

886 659

8 744 330

-7 857 671

Er under planlegging. Utføres 2018.

22 734

5 000 000

-4 977 266

Plankomiteen vurderer nå foreslått utnyttelse
og utbyggingsmønster. Beslutning blir
underlag for reguleringsforslag.

19 240

4 979 197

-4 959 957

1 138 086

5 899 671

-4 761 585

Tiltak vurderes.

943 353

5 433 635

-4 490 282

Akutt-tiltak pågår. Varmtvannstanker skiftet
ut, avløpssystem vurderes og planlegges for
tiltak. Totalrehabilitering er innarbeidet i
økonomiplanen.

360 329

4 433 893

-4 073 564

Detaljprosjektering pågår. Forventet oppstart
byggearbeider i 2018.

22 882

4 000 000

-3 977 118

Mindreforbruk må brukes til å dekke
merforbruk på Bleksli.

65 344

3 774 781

-3 709 437

1 124 223

4 818 863

-3 694 640

Prosjekter vurderes.

0

3 095 130

-3 095 130

Prosjekter vurderes.

2 156

3 200 000

-3 197 844

0

2 900 268

-2 900 268

0

2 892 135

-2 892 135

Detaljprosjektering pågår. Forventet oppstart
byggearbeider i 2018.
En bolig kjøpt pr 2. tertial. Ytterligere en bolig
vurderes.
Avventer godkjenning av revidert avtale med
VEAS fra eierkommunene.
Mindreforbruk må brukes til å dekke
merforbruk på Bleksli.

Prosjektering nesten ferdig. Del 1 (Nedre
utsiktsvei) starter 2017/2018. Del to
(Bergveien) starter 2018/2019.

Sak om plassering behandlet i Helse- og
omsorgsutvalget 13.8.2017, sak 29/17
Midler til gjennomføring innarbeidet i
økonomiplan 2018-2021
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Prosjekt

Status

Regnskap pr
2. tertial

Rev.
budsjett

Restmidler

Nesoddtunet
Aksjon skoleveier
Ombygging
barnehager
Planmidler/utvikl.
gang/sykkelvei iht
Trafikksikkerhetsplan
Toalett og bårerom
Nesodden kirke
Ventilasjonsanlegg
og oppgradering av
Jaer skole
LED lys netto
sensorer prosjekt
Oppgradering
avløpsrenseanlegg
Rehabilitering andre
bygg
Linaro mulighetsstudie og
oppussing
Ladestasjoner
Rehabilitering
verneverdig
bygningsmasse
Kyststi
Egenandel EL-sykler
kommuneansatte
HMS-tiltak skoler

I gang med prosjekt ved Fjellstrand skole.
Midler omdisponert fra andre prosjekter i KST
6.9.2017, sak 85/17

2 131 187

5 126 420

-2 995 233

Tiltak vurderes.

0

2 400 000

-2 400 000

Tiltak vurderes.

0

2 400 000

-2 400 000

120 001

2 530 707

-2 410 706

3 878 014

6 200 138

-2 322 124

Tiltak vurderes.

0

1 840 000

-1 840 000

Tiltak vurderes.

0

1 621 747

-1 621 747

Tiltak vurderes.

0

1 600 000

-1 600 000

0

1 600 000

-1 600 000

0

1 600 000

-1 600 000

407 011

2 459 413

-2 052 402

0

1 225 880

-1 225 880

461 720

1 900 000

-1 438 280

1 166 454

-1 103 170

Detaljprosjektering pågår.
Tilleggsbevilgning i KST 22.3.2017, sak 17/17.
Ferdigstilles 2017

Tilleggsbevilgning ved fordeling av 5 mill
ramme i Plan og teknikkutvalget 30.5.2017,
sak 63/17.
Det er søkt Enova om støtte til etablering av
hurtigladere på
Tiltak vurderes.

Ordningen er annonsert internt og alle ansatte
som ønsker får el-sykkel på avbetaling.
Tiltak vurderes.
Sum

63 284
16 820 720

184 088 189 -167 267 469

I tillegg er det bevilget 23 mill kr til 86 prosjekter med en ramme på under 1 mill kr, hvorav 6,6 mill
gjenstår pr 2. tertial. Rådmannen legger frem sak om avslutning av investeringsprosjekter før jul.
Etterslepet på investeringer viser at ambisjonsnivået ikke er i tråd med kapasiteten til gjennomføring.
Rådmannen har i budsjettforslaget for 2018-2021 innarbeidet to nye stillinger som skal bedre denne
kapasiteten. Stillingene finansieres innenfor de enkelte investeringsprosjektene.
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OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK
I løpet av de senere årene har kommunestyret bedt rådmannen om å utrede forskjellige typer
saker. Blant annet har det i forbindelse med budsjettvedtakene i desember hvert år blitt framlagt
verbalforslag som rådmannen har fått i oppdrag å følge opp. Ut over dette foreligger en løpende

liste over saker som rådmannen har fått i oppdrag å framlegge for politisk behandling.
Det er likeledes vedtatt at rådmannen skal rapportere status på saken i tertialrapportene og
årsrapporten. Status pr 2. tertial er som følger:

Rådmannens redegjørelse for status i løpende vedtak i diverse saker
1. Kommunestyret ber rådmannen foreta en fornyet vurdering av plassering av forsterket bolig
Oppfølging:
Rådmannen har lagt fram sak i august/september 2017 og saken er returnert til rådmannen
med anmodning om å utrede nærmere angitte plasseringer.
2. Helhetlig plan for helse og omsorg
Samordnes med plan(er) for barn og unges helsetjenester.
Oppfølging: Legges fram for kommunestyret i løpet av 2018.
3. Plan for helhetlig SFO
Oppfølging: Oppstart 2018.
4. Kriterier for tildeling av hjemmetjenester
For å få godt grunnlag for beslutninger ber kommunestyret om utkast til kriterier for
tildeling av hjemmetjenester, omsorgsboliger og sykehjemsplass.
Oppfølging: Sak legges frem høsten 2017.
5. Saker som har vært til behandling i kontrollutvalget
Rådmannen bes årlig rapportere om:
a. Status for Nesodden kommunes arbeid knyttet til antikorrupsjon og åpenhet skal være et
fast punkt i kontrollutvalgets rapport.
b. Rådmannen bes oppsummere i hvilken grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp og
kvittert ut.
Oppfølging:
Når det gjelder antikorrupsjonsarbeidet har kommunen medlemskap i «Transparency
international»; her kurses det og gis råd om eventuelle nye områder som rådmannen bør
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være spesielt opptatt av.
Dette kommer i tillegg til det «åpne øye», som rådmannen forutsetningsvis søker å gi
organisasjonen på området.
Likeledes har rådmannen brukt tid på å følge «Initiativ for etisk handel», som også har øye
for korrupsjon innenfor innkjøpsområdet.
Rådmannen anser forholdet ivaretatt gjennom rådmannens overordnede internkontroll.
Rådmannen foreslår at dette punktet tas ut av neste rapportering.
6. Kommunens barnehagearbeid, hvor rådmannen arbeider med en redegjørelse for saken.
Oppfølging: Rådmannen kommer tilbake med en redegjørelse i løpet av 2017.

Verbalforslag vedtatt i budsjett for 2014
1. Handicaptoalett ved Skoklefald kirke
Rådmannen bes i samarbeid med Kirkelig fellesråd å utarbeide en plan for bygging av et
handicaptoalett ved Skoklefald kirke med kostnadsoverslag.
Oppfølging:
Det er ikke spilt inn noen plan med kostnadsoverslag fra Kirkelig fellesråd til årets
budsjettbehandling. Tak til Gjøfell kirke er prioritert.

Verbalforslag vedtatt i budsjett for 2015
1. Skolehager
Mange barn, ungdommer og voksne vet ikke en gang hvordan poteter dyrkes, og mangler
en grunnleggende forståelse av økologiske sammenhenger. Samtidig får et samfunn som
blir stadig mer sårbart siden stadig færre er i stand til å dyrke basismat om det skulle
oppstå matmangel. Forslag til vedtak: Nesodden kommune bør så langt mulig oppmuntre
til og legge til rette for at alle grunnskoler får tilgang til skolehager, så dette kan flettes inn
i undervisningen der det er passende.
Oppfølging:
Saken forutsetter midler - dette ble ikke prioritert i budsjett 2017 eller i økonomiplanen
for 2018- 2020, og er heller ikke lagt inn i budsjettet for 2018.
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2. Kommunestyrets arbeidsgiverpolitikk
Oppfølging:
Saken er behandlet i KST sommeren 2017, men returnert med ønske om utvidet strategi.

Vedtak budsjett 2017 (Oversendes behandling utvalgene)
1. Dialog med Saga Skatepark
Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med styret for Saga Skatepark for å se hvordan
det kan skapes mer aktivitet innenfor planlagte og forutsigbare åpningstider. Et mulig
eksempel kan være etablering av en klatrevegg. Dette er noe det bør kunne søkes
tippemidler til.
Oppfølging:
Virksomhet Kultur går i dialog med styret for Saga skatepark i løpet av høsten 2017.
2. Mikrofilm i byggesak
Kommunestyret forutsetter at reduksjonen av midler til investering i IT-utstyr ikke skal
berøre prosjektet med digitalisering av mikrofilm i byggesak.
Oppfølging:
Arbeidet er i gang. Dette punktet tas ut av neste rapportering.
3. El-biler i kommunal bilpark
Kommunestyret ber rådmannen påse at den kommunale bilparken fortløpende skiftes ut
med el- biler der det er hensiktsmessig. Så langt det er økonomisk mulig og fornuftig skal
bilparken heller være eiet enn leaset.
Oppfølging: Det arbeides med saken og det legges fram sak for utvalgene.
4. Energiforbruk offentlige bygg
Kommunestyret ber rådmannen påse at saker om nye kommunale bygg fremmes med en
forutsetning om at forbruk av energi bør være i henhold til strengeste krav til offentlige
bygg.
Oppfølging:
Dette ivaretas i kommunens egne byggesaker. Dette punktet tas ut ved neste rapportering.
5. Energigjenvinning i vannrenseanlegg og pumpestasjoner
Kommunestyret ber rådmannen foreta en vurdering av energigjenvinning i vannrenseanlegg
og pumpestasjoner.
Oppfølging:
Det har ikke vært mulig å prioritere denne saken pr. august 2017.
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6. Reduksjon energiforbruket i kommunale bygg og anlegg
Frogn kommune har inngått en avtale med en ekstern tjenesteleverandør om et prosjekt
som skal redusere energiforbruket i kommunale bygg med 43,9 %. Kommunestyret ber
rådmannen om å undersøke mulighetene for en tilsvarende avtale for Nesodden kommune,
og kommer tilbake til kommunestyret med sak om dette innen sommeren 2017 slik at
saken kan vurderes før behandlingen av budsjettet for 2018.
Oppfølging:
Dette er en stor investering – flere kommuner har vekslende erfaring med
energisparekontrakter.
Det tas sikte på sak i løpet av 1. halvår 2018.
7. Miljøsertifisering av leverandører
Kommunestyret ber rådmannen påse at Nesodden kommune bidrar til mer
miljøvennlig forbruk ved å stille krav til miljøsertifisering av leverandører av
varer og tjenester.
Oppfølging:
Slike krav skal innarbeides i ny innkjøpsstrategi.
8. Alternative lokaliseringer av tilbudet som i dag gis på Nesoddtangen gård
Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere alternative lokaliseringer av tilbudet som i dag
gis på Nesoddtangen gård og legge frem sak om dette. Ansatte og brukere skal tas med på
råd i dette arbeidet.
Oppfølging:
Det arbeides med saken og det legges fram sak i 2017.

OPPSUMMERING
Som det framgår av rapporten er det hovedsakelig følgende virksomheter som ligger an til
merforbruk ved årets slutt:
Virksomhet/stabsområde
Barn, unge og familie

Anslag merforbruk
ved årets slutt
3 000 000

NAV

2 500 000

Sykehjem

2 000 000

Infrastruktur og vannmiljø

300 000

Eiendom

700 000

Rådmannens stab

1 000 000

Sum anslag merforbruk

9 500 000
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Rådmannen ser følgende potensiale for inndekking:





Skatte- og rammetilskudd ca: 5 mill kr
Besparelse renter og avdrag netto ca: 2,3 mill kr
Besparelse lønnsreserven: ca 2 mill kr
Besparelse fellesområde skoler: ca 2 mill kr

På bakgrunn av ovennevnte antar rådmannen at kommunen vil gå i balanse ved årets slutt.

Wenche Folberg
Rådmann
Arve Ruud
Stabssjef Økonomi og styring

Vedlegg:
Notat fra kommuneadvokaten angående festeavgifter Kirkeåsen
Notat fra Infrastruktur og vannmiljø angående driftsbudsjett samferdsel
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